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Panerade fiskbiffar med picklad rödlök

Linsbiffar med klyftpotatis

Yakiniku

Tofugryta med kokosmjölk



Basvaror att ha hemma: 
salt, vitpeppar, olivolja, ägg, curry, grönsaksbuljong, sesamfrön, mjölk, smör, japansk soja, 
sesamolja, socker, ströbröd, cayennepeppar, sweet chilisås, vitlök, chiliflakes och ät-
tiksprit.

Din beställning skall innehålla följande artiklar 
för veckans recept av Ekologiska kassen:

* Används i fler recept

2 Ekologisk artikel

2 Biff

 Vit fisk

2 Tofu

2 Kokosmjölk

2 Gräddfil

2 Riven ost

2 Linser

2 Ris*

2 Gul lök

2 Purjolök*

2 Ingefära*

2 Potatis*

2 Morot*

2 Gurka*

2 Rucola

2 Rödlök

2 Tomat

MSC-märkt fisk som kommer från ett 
välskött och hållbart fiske, ww.msc.org/se

Ekologiska kassen är för dig som känner precis som vi, 
att det är viktigt med smak, gärna i en skapligt hälsosam 

förpackning och inom ramarna för ett liv där mycket 
annat ska få plats. Och matlagning ger ju hemmet en 

särskilt trevlig energi, som vi gärna prioriterar!

Här har vi paketerat favoriterna som går hem 
hos både stora och små, smaklig måltid!

HÄLSNINGAR 
COOP PROVKÖK



Panerade fiskbiffar med picklad rödlök
Saftiga fiskbiffar med potatismos.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 400 g 800 g
Vit fisk 250 g 500 g
Ägg 0,5 st 1 st
Salt 0,5 tsk 1 tsk  
Vitpeppar 0,25 tsk 0,5 tsk
Ströbröd 0,5 dl 1 dl
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Smör 1 msk 2 msk
Smör 1 msk 2 msk
Morot, finriven 1,5 st 3 st
Gurka, skivad 0,25 st 0,5 st
 Picklad rödlök:
Vatten 0,75 dl 1,5 dl
Ättiksprit 0,25 dl 0,5 dl
Socker 0,5 dl 1 dl
Rödlök 0,5 st 1 st

Bra att ha hemma: 
salt, vitpeppar, olivolja, ägg, socker, smör, 
ättiksprit och ströbröd.

1. Koka potatisen i saltat vatten. 

2. Värm upp vatten, ättika och socker i en kastrull tills 
sockret smält. Skiva löken tunt och lägg i en skål. 
Häll lagen över och låt stå tills servering. 

3. Skär fisken i mindre bitar och mixa i en matberedare 
hastigt till en fiskfärs. Alternativ hacka fint med kniv. 

4. Blanda fiskfärsen med ägg, salt och peppar. Forma 
med blöta händer till små biffar och vänd runt i strö-
bröd. 

5. Hetta upp olja och klicka i smör. Stek biffarna tills 
fin färg på båda sidor. 

6. Krossa potatisen och tillsätt smör. Vispa med en 
ballongvisp till ett fluffigt mos och smaka av med salt.

7. Servera fiskbiffarna med moset, den picklade löken, 
morot och gurka.

Tips: 
• Den färska fisken bör du äta tidigt i veckan alt frysa 
in för att ta fram senare i veckan.
•  Lingonsylt till, brukar barnen gilla.

RECEPT 1 • 30 MIN
656kcal/port Energi från: Fett 12g  Kolhydrater 100g Protein 35g



Linsbiffar med klyftpotatis
Goda vegetariska biffar på linser och morot.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Potatis 450 g 900 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Olivolja  0,5 msk      1 msk  
Rucola 35 g 70 g
Tomat, klyftad 1 st 2 st
Sweet chilisås 1 msk 2 msk
Gräddfil 1,5 dl 3 dl
Linsbiffar:
Linser, torkade 145 g  290 g
Morot, riven 0,5 st 1 st
Riven ost 0,75 dl 1,5 dl
Gul lök, riven 0,5 st 1 st
Ströbröd 0,5 dl 1 dl
Ägg 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, riven 0,5 st 1 st
Salt 0,5 tsk 1 tsk
Cayennepeppar 1 krm 2 krm

Bra att ha hemma: 
salt, cayennepeppar, olivolja, ströbröd, ägg, vitlök och 
sweet chilisås.

1. Koka linserna enligt anvisningen på paketet.

2. Skär potatisen i klyftor och vänd runt i olja på en 
ugnsplåt. Salta och rosta mitt i ugnen ca 25 min.

3. Blanda alla ingredienser till biffarna till en jämn 
smet och forma till små biffar.

4. Hetta upp olja i en stekpanna och stek biffarna 
gyllene, 2–3 min per sida.

5. Servera biffarna med klyftpotatis, rucola, tomat 
och sweet chilisås blandad med gräddfil.

Tips: 
• Gott med riven parmesan eller fetaost i yoghurten.
• Strunta i att blanda ner chilisåsen i gräddfilen till 
barnen.

RECEPT 2 • 40 MIN
667kcal/port Energi från: Fett 15g Kolhydrater 98g Protein 34g



Yakiniku
Saftig japansk biff med sesam och picklad sallad.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Biff, strimlad 0,5 frp      1 frp
Sesamfrön 0,25 dl 0,5 dl
Gurka 0,25 st 0,5 st   
Morot 1 st 2 st
Vatten 0,5 msk 1 msk
Socker 0,5 msk 1 msk
Ättiksprit 0,5 msk 1 msk
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Purjolök, fint skuren 5 cm 10 cm
 Marinad:
Soja, japansk 0,5 dl 1 dl
Sesamolja 0,25 msk 0,5 msk
Vitlöksklyfta, pressad 0,5 st 1 st
Socker 0,5 msk 1 msk
Ingefära, finriven 0,5 msk 1 msk

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja, sesamfrön, japansk soja, sesamolja, ät-
tiksprit, vitlök och socker.

1. Koka riset enligt anvisningen på förpackningen. 
Blanda alla ingredienser till marinaden och marinera 
köttet ca 10 min.

2. Rosta sesamfröna i en torr, het stekpanna till fin
färg. Lägg dem åt sidan.

3. Hyvla gurka och morot och vänd runt i vatten, 
socker och ättika.

4. Hetta upp pannan med olja och stek köttet i om-
gångar tills det mesta av marinaden kokat in, ca 5 min. 
Lägg tillbaka allt i pannan och vänd ner purjolök och 
sesamfrön, stek ytterligare någon min. Servera med 
ris och salladen.

Tips: 
• Passar utmärkt med en nyttig kimchisallad till 
denna rätt.
• Servera gurk- och morotstavar vid sidan av till barnen.

RECEPT 3 • 30 MIN
380kcal/port Energi från: Fett 13g Kolhydrater 30g Protein 34g



Tofugryta med kokosmjölk
Fräsch tofugryta med ingefära, curry och kokosmjölk.

Ingredienser: 2 portioner 4 portioner
Ris 1,5 dl 3 dl
Morot 1,5 st 3 st
Purjolök 7 cm 14 cm
Ingefära, riven 0,5 msk 1 msk
Tofu 135 g 270 g
Olivolja 0,5 msk 1 msk
Curry 0,5 tsk 1 tsk
Kokosmjölk 200 ml 400 ml
Mjölk 1 dl 2 dl
Grönsaksbuljongtärning 0,5 st 1 st
Vitlöksklyfta, finhackad 0,5 st 1 st
Chiliflakes 0,25 tsk 0,5 tsk

Bra att ha hemma: 
salt, olivolja, mjölk, curry, chiliflakes, vitlök och grön-
saksbuljong.

1. Koka ris enligt anvisningen på förpackningen.

2. Strimla morot, purjolök och ingefära i tunna strim-
lor. Tärna tofun. 

3. Hett upp olja i en stor stekpanna eller gryta och 
stek tofu i curry någon minut. Häll i kokosmjölk, mjölk 
och smula ner buljong. Tillsätt vitlök. Låt småputtra 
ca 5 min. 

4. Krydda med chiliflakes. Låt sjuda någon min still. 
Smaka av med salt. Servera med ris.

Tips: 
• Gott att toppa med lite koriander.
• Stek lite kyckling vid sidan av och blanda med såsen, 
om barnen inte gillar tofu.

RECEPT 4 • 30 MIN
459kcal/port Energi från: Fett 28g Kolhydrater 31g Protein 19g


